7º ANO • Língua Portuguesa Lista 6
Na porta
a varredeira varre o cisco
varre o cisco
varre o cisco

Complete os enunciados abaixo com objetos diretos.

Na pia
a menininha escova os dentes
escova os dentes
escova os dentes
No arroio
a lavadeira bate roupa
bate roupa
bate roupa

Questão 5
Complete os enunciados abaixo com objetos indiretos.
a) A menina necessitava
b) O professor não confiava

a) Marcos falou
b) Eles formulam

Questão 6
Classifique os complementos verbais destacados nas
orações abaixo.

até que enfim
se desenrola
toda a corda
e o mundo gira imóvel como um pião!
In: Vera Aguiar, coord. Poesia fora da estante. Porto
Alegre: Projeto, 1995. p. 96.
Questão 1
Observe as três primeiras estrofes do poema. Elas têm uma
estrutura semelhante: primeiramente, apresenta-se o local
da ação, depois o sujeito da ação e, por fim, a ação praticada.
a) Qual é o sujeito da oração em cada uma das estrofes?
b) Quais são os verbos que exprimem as ações
praticadas?
Questão 2
Releia as duas últimas estrofes do poema e responda:
Considerando que a palavra ‘corda’ possui vários
significados (texto abaixo). Qual o significado do vocábulo
no poema?
corda: s.ƒ. 1. fio ou cabo utilizado para amarrar; 2. fio de
tripa ou arame dos instrumentos musicais; 3. mecanismo
de funcionamento de relógios e brinquedos.
Questão 3
Classifique o predicado das orações abaixo, utilizando os
seguintes códigos:
PV: Predicado Verbal
PVN: Predicado Verbo-nominal
PN: Predicado nominal
( ) Tina me trata mal.
( ) Eu moro naquele condomínio.
( ) Permaneci quieta num canto.
( ) Eu sou feliz.
( ) Considero sua resposta correta.
Questão 4
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a)Pedro precisa de cadernos novos.
b) Comprei um belo vestido para a festa.
c) A faxineira limpou a casa rapidamente.
d) Carla deu para sua mãe belíssimas flores.
e) Guardei os livros no armário.
Questão 7
Classifique no texto abaixo os verbos sublinhados de
acordo com a predicação verbal:
O Amor
“Hoje eu vi meu amor. Ela estava linda!!! Eu gostava
dela sem dúvida e era suspeito para falar, mas hoje, ela se
superou...e eu estava sonhando...Eu entregaria a ela o
poema de amor que fiz? Não sei. Só sei que o que sinto é
grande, é maior que eu! Ah, o amor é lindo!!”
Questão 8

Considere a tirinha e responda.
Qual a predicação dos verbos “evitar” e “estou”?
Questão 9
Informe a transitividade dos verbos destacados nas
orações abaixo e, se eles apresentarem complementos,
transcreva-os e classifique-os.
a) Mamãe preparou um ótimo jantar para as visitas.
b) Ricardo fechou a porta bruscamente.
c) Os convidados já chegaram.
d) Os desabrigados necessitam de solidariedade.
e) O garoto chutou a bola para longe.

para inserir uma data.
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Questão 10

a) Na frase: “Emprestei minhas revistas ao Manolito...”:
Qual é o sujeito? Classifique-o.
b) Qual é o predicado? Classifique-o.
c) Qual é a predicação do verbo ‘emprestei?
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Gabarito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Varredeira, Menininha, a corda e o mundo.
Varrer, escovar, lavar, bater, desenrolar e girar.
PV - PV – PV – PN – PVN
Resposta pessoal
Resposta pessoal
OI – OD – OD – OD/OI – OD
VTD – VL – VTI – VI – VTDI – VTD – VL
VTD – VL
VTD – VI – VTD – VI – VTI – VTD
Predicado: “emprestei minhas revistas ao Manolito”
Sujeito desinencial
“emprestei minhas revistas ao Manolito”
VTDI

para inserir uma data.
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para inserir uma data.
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